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Ansøger og dennes rådgiver 

 

 

 

 

 

Afgørelse om at der ikke skal foretages yderligere miljøvurdering af 

(udarbejdes miljøkonsekvensrapport til) skovrejsningsprojekt på 

matrikel 1c, Spjellerup By, Marvede hørende til Spjellerupvej 122, 

4700 Næstved.  

 

 

Afgørelse 

 

Næstved Kommune har vurderet konsekvenserne af det ansøgte efter 

screeningsreglerne i miljøvurderingslovens § 21, stk. 1 (lovbek. nr. 973 af 

25/06/2020). Vores konklusion er, at den ansøgte skovrejsning på matrikel 

1c, Spjellerup By, Marvede ikke vil have væsentlig indvirkning på miljøet. 

Derfor skal der ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (tidligere VVM-

redegørelse – udarbejdes Vurdering af Virkninger på Miljøet). 

 

 

Nærmere redegørelse 

 

Den ønskede skovrejsning kræver screening, da nyplantning af skov er 

omfattet af bilag 2 pkt. 1d i lovbek. nr. 973 af 25/06/2020 om miljøvurdering 

af planer, programmer og af konkrete projekter.  

 

Ansøger har anvendt ansøgningsskema svarende til bilag 1 i bek. 1376 af 

21/06/2021 om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete 

projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af 

konkrete projekter. Næstved Kommune har foretaget en GIS-screening, 

der også indgår i vurderingen. 

 

Næstved Kommune har vurderet, at den ansøgte skovrejsning ikke vil 

kunne påvirke miljøet væsentligt, herunder at skov som udgangspunkt er 

en miljøvenlig arealanvendelse, og at den konkrete skov ikke vil påvirke 

natur negativt. 

 

 

Projektets karakteristika 

 

Ansøger ønsker at etablere natur i form af en 2,1 ha skov med forskellige 

primært hjemmehørende løvtræer, bryn og sti. Den indbyrdes 

planteafstand vil omtrentlig være 1,5 x 1,5 m, og skoven etableres på mark 

i omdrift jf. anmeldelse, screeningsskema og skovkort/ beplantningsplan 

(se kort næste side).  

 

 

Team Plan, Geodata og Klima 
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Projektets placering og potentiel indvirkning 

 

Skovrejsningen ønskes placeret 2 km sydvest for Menstrup på matrikel 1c, 

Spjellerup By, Marvede hørende til Spjellerupvej 122, 4700 Næstved. 

Beliggenhed af skovrejsningen er markeret med turkis på kort herefter. 

 

 
 

 
Skovkort med ønsket sammensætning - fra ansøgning  
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I kommuneplanen er hele arealet udpeget som ”jordbrugsområde”, en del 

af området er udpeget som ”støjbelastede arealer”, da det placerer sig i en 

afstand af 530 m af en vindmølle. Skovrejsningen er forenelig med alle 

disse udpegninger. 

 

Området er også udpeget som potentielt naturområde, hvor udvikling af 

natur, som kan skabe sammenhæng mellem naturbeskyttelsesområder 

favoriseres. Vi vurderer ikke, at skovrejsningen i mindre grad vil kunne 

bidrage til den ønskede udvikling i området. 

Beskyttet natur og lign. i nærheden  

Skovrejsningen sker i tilknytning til en fredskov på ca. 1,4 ha mod vest og i 

en afstand på ca. 90 m fra endnu en fredskov på knap 1 ha mod nord, 

hvori der placerer sig en sø, som er beskyttet mod tilstandsændringer jf. 

naturbeskyttelseslovens § 3. Søen ligger 190 m mod nord. 

Skovrejsningsprojektet vurderes af kommunens Team Vand og Natur ikke 

at medføre påvirkninger i konflikt med de interesser, kommunen skal 

varetage omkring søer beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. 

Bilag-IV-arter 

Der er ikke knyttet særlige bilag-IV-arter til området. I hele kommunen kan 

forekomme følgende arter knyttet til vandhuller eller vådområder: stor 

vandsalamander, springfrø og spidssnudet frø. Skovrejsningen medfører 

ikke ændringer i vådområder. 

 

I hele kommunen kan forekomme flere arter af flagermus. Skovrejsningen 

medfører ikke ændring i eksisterende bygninger og træer, den kan 

omvendt muligvis på længere sigt bidrage med levesteder til flagermus.  

 

Her plantes alene på arealer, der nu er i omdrift. De umiddelbart 

omgivende arealer er enten mark, vej, have eller mindre skov umiddelbart 

vest for. Kommunens Team Vand og Natur har derfor vurderet, at 

skovrejsningen ikke vil have negativ påvirkning på bestanden af bilag-IV-

arter. 

 

Natura 2000 

Omtrent 900 m syd for det ønskede skovrejsningsareal ligger Natura 2000-

områdenr.162 Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og 

Glænø. Grundet den relativt store afstand vurderes skovrejsningen ikke at 

have væsentlig indvirkning på området, naturtyperne eller arterne i det. 

 

Hydrologi 

Hele skovrejsningsområdet vil ligge på område med drikkevandsinteresser. 

Den ansøgte skov vil som minimum antages at yde samme beskyttelse af 

grundvandet som areal i omdrift. Skovrejsningen antages ikke at ændre 

væsentligt på overfladeafstrømningen. 
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Klagevejledning og annoncering 

Enhver med retlig interesse kan klage over denne afgørelse til Miljø- og 

Fødevareklagenævnet angående retlige forhold jf. miljøvurderingslovens § 

49. Et retlig forhold kan for eksempel være, om kommunen har brugt de 

rigtige bestemmelser og udført vurderinger rigtigt.  

 

Klagen skal sendes gennem klageportalen i Nævnenes Hus, 

www.naevneneshus.dk. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal have 

modtaget klagen senest 4 uger fra annonceringen på hjemmesiden – altså 

senest den 15. oktober 2021. Det er en betingelse for nævnets behandling 

af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 900 kr. (privatpersoner). 

Nævnet sender en opkrævning til klageren, efter klagen er registreret.  

 

Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan bestemme, at denne afgørelse ikke 

må udnyttes før klagenævnets afgørelse jf. miljøvurderingslovens §53. 

 

Hvis kommunens afgørelse skal behandles af en domstol, skal sagen 

rejses senest 6 måneder efter offentliggørelsen. 

 

 

Kommentar fra Næstved Kommune til ansøgers udfyldte 

ansøgningsskema  

 

Ansøgningsskema og bekendtgørelse 

Ansøger har anvendt skema fra Bek. 447 af 10-05-2017. Kommunen 

bemærker at gældende bekendtgørelse er 1376 af 21/06/2021. Skemaer 

er dog identiske, hvorfor referencen er underordnet.  
 

Basis oplysninger 

Projektet er korrekt opført på bilag 2, der er ikke angivet pkt. Det er pkt. 1d. 

 

Projektets placering 

Spørgsmål 24 svares i stedet for ”ja” med et ”ikke relevant”, da her ikke er 

en lokalplan. 

 

Venlig hilsen 

 

Kathrine Lindblad Carlsen 

Landzonesagsbehandler 

Næstved Kommune 

 
Kopi sendt til  

Danmarks Naturfredningsforening Næstved, naestved@dn.dk 

Friluftsrådet, Kreds Sydvestsjælland, sydvest@friluftsraadet.dk 
Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk 
Næstved Museum, naestved@museerne.dk 

Museum Sydøstdanmark, museerne@museerne.dk 
Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk 
Dansk Ornitologisk Forening, Næstved, naestved@dof.dk 

Danmarks Sportsfiskerforbund, lbt@sportsfiskerforbundet.dk 
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